Nyt fra SlagelSe KommuNe

Offentligt udbud af erhvervsareal, matr.nr. 1-rk og 1-l
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Matr.nr. 1-rk på 296 kvm. på

adressen Møllevangen
12A,
4220
Dagsorden
og bilag kan
læses
på slagelse.dk.
Korsør
og matr.nr.
1-l på 1.571
efter
mødet
vil referatet
kunnekvm.,
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slagelse.dk.
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sted.
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debatten
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Center
for
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2018.
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Du kan finde et kort over erhvervsarealerne samt læse mere om udbudsbetingelserne på www.slagelse.dk/erhvervsarealer.

Følg debatten i Byrådet

Hvis du vil have udbudsbetingelserne slagelse.dk
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